Årsmötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Osby; Bergakungen 2011-01-30

§1

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande.

§2
Fastställande av röstlängd.

Närvarande 12 varav 12 röstberättigande.

§3
Val av två protokolljusterare
tillika rösträknare.

Gunilla Wallin och Ewa Andersson

§4
Fråga om årsmötet blivit

Ja via södras hemsida samt Hovawart tidningen.

Stadgeenligt utlyst.

§5
Val av ordförande att leda
Årsmötet samt styrelsens val

Torsten Lundström ordförande samt Anette Engdahl sekreterare.

av sekreterare

§6
Fastställande av dagordning.

Den av styrelsen framlagda dagordningen godkänns.
§7
Styrelsens berättelse
Över det gångna verksamhetsåret.

Uppläses. Bilaga 1, mötesdeltagarna tillhanda. Med tillägg att
Gunilla Gyllencreutz även ingått i styrelsen som suppleant 2010.

§8
Revisorernas berättelse över
det gångna verksamhetsåret.
.

Uppläses. Bilaga 2, mötesdeltagarna tillhanda.

§9
Fastställande av resultat- och
balansräkning, och beslut om
ekonomiska dispositioner.

Inger går igenom resultat- och balansräkning. Bilaga 3
mötesdeltagarna tillhanda. Årets resultat förs till ny räkning.

§10
Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter

Årsmötet ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§11
Genomgång av verksamhetsplan
och budget för innevarande år,
samt inriktning för detsamma för
nästkommande år.

Torsten går igenom verksamhetsplanen för 2011 Se bilaga 4.
Visar även budgeten för 2011 se bilaga 5, mötesdeltagarna
tillhanda.
§12
Genomgång av motioner och
styrelsens yttrande om dessa.

Inga motioner har inkommit, §12 bordläggs.

§13
Fastställande och beslut om:

a) Verksamhetsplan med budget fastsälls
b) Inriktning för innevarande verksamhetsår fastställs.
c) Motioner (inga motioner att besluta om)

§14
Val av:

a) Ordförande (1år)
b) Kassör (2år)
c) Ledamot (2år)
c) Ledamot (2år)
d) Suppleant (2 år)
d)Suppleant (1år)
e)Revisor (1år)
f)Revisorsuppleant(1år)
g)Valberedning (1år)
g)Valberedning (1år)

omval, Torsten Lundström
nyval Gunilla Gyllencreutz
omval, Christer Andersson
omval, Klas Widén
omval Annika Magnusson
fyllnadsår Fredrik Lövgren.
nyval Svante Höglund
nyval Gerd Höglund
nyval, Inger Olsson
nyval, Ewa Andersson

a-f enligt valberedningens förslag. Bil 6, mötesdeltagarna
tillhanda. g enligt styrelsens förslag.
§15
Justering av §13 och §14

Justeras omedelbart.

§16
Bildande av nytt lokalområde
vid antagande av nya stadgarna.

Styrelsens förslag till beslut föredrogs. Årsmötet beslutade första
gången att anta normalstadgar för lokalområde med en nivå, samt
beslutade att lokalområdets namn skall vara Svenska
Hovawartklubbem Södra Lokalområdet, att styrelsens säte skall
vara Malmö, att styrelsen skall bestå av ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör, tre ordinarie ledamöter och tre
suppleanter. Beslutet är vilkorat av att Svenska Hovawartklubben
under 2011 antar Normalstadgar för rasklubb med en nivå.
§17
Avtackning och utmärkelser

Inger Olsson avtackas som kassör efter många trogna år. (Gunilla
Wallin ska avtackas vid nästa styrelsemöte)
Utmärkelser: Under året har Lisa Fribing med Hässlehoffs Gaia
Gussidotter erhållit SEUCH.
Likaså har Åsa Andersson med Twiwhil´s Dina erhållit SEUCH.
Samt Susanne Törncrantz Carlsson med Corallrevets Narya erhållit
SEUCH. Vi gratulerar!

§18
Mötets avslutande

Torsten tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras:

______________________________
Torsten Lundström
Ordförande

________________________________
Ewa Andersson

______________________________
Gunilla Wallin

________________________________
Anette Engdahl
Sekreterare

Svenska Hovawartklubben Södra Lokalområdet
Verksamhetsberättelse för 2010
STYRELSEN MM
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Torsten Lundström
Sekreterare
Anette Engdahl
Kassör
Inger Olsson
(Firmatecknare)
Ledamot
Bo Pettersson
(Vice ordförande)
Ledamot
Klas Widén
Ledamot
Roland Olsson
Ledamot
Christer Andersson
Suppleant
Annika Magnusson
Suppleant
Sara Billing
Valberedning:
Revisor:

Patrik Wester och Annika Svärd (Ewa Andersson)
Gunilla Wallin

STYRELSEMÖTEN
Under verksamhetsåret har det avhållits fyra styrelsemöten, 30 januari, 31 januari
(konstituerande), 29 maj, och 31 oktober.
MENTALKOMMITTÉN
En mentalbeskrivning (MH) har genomförts under året på Osby Bk. Övriga Hoffar
som deltagit vid MH eller MT har genomfört detta via lokala brukshundsklubbar.
Det låga antalet beror på få födda kullar inom L:ot.
Under året har 3 MH arrangerats i AFH södras regi, totalt deltog 22 hoffar. Ett MT
har arrangerats (regi, SÖSK BK som även ansökte till SBK) för Thilwhil’s F-kull, 4
syskon deltog.
Övriga hoffar som deltagit vid MH eller MT har gjort detta via olika lokala
brukshundklubbars arrangemang.
Den nya sammansättningen av mentalkommittén som bildades inför verksamhetsåret
2009 har även detta år fungerat bra, men alla uppfödare som vill och har intresse för
att medverka är välkomna. Tanken är att alla uppfödare som vill arrangera ett MH
eller MT i AFH södras regi själv ska delta aktivt i arrangemanget med bokning av
bana, testledare, figuranter osv.

LÄGERKOMMITTÉN
Den 27 – 30 maj anordnades träningsläger vid Halens naturreservat.
Ca 40 ekipage deltog i sex olika träningsgrupper. Utöver dessa deltog ca 20
”medföljare”.
Vid ankomsten delades i år ut en lott. På fredag kväll var det samling och
vinstdragning. En mycket lyckad aktivitet, nästan alla var samlade!
Söndag var det lydnadstävling i vanlig ordning. Denna vanns i år av Christer
Danielsson och Mytologins Hymer.
Årets läger gick back ca 10 000:- enligt tidigare styrelsebeslut.
Lägret var som vanligt mycket uppskattat av deltagarna och väl genomfört av
lägerkommittén.
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Den 27 juni anordnades en officiell rasspecialutställning i Osby med 41 anmälda
hundar. Domare var Fredrik Norgren. BIS blev Hässlehoffs Gaia-Guccidoter, som
också blev SUCH. BIM blev Thilwhil’s El Capitan . Fredrik Norgren genomförde också
6 exteriörbeskrivningar.
SBK Skånes Distrikts officiella utställning för alla bruksraser genomfördes för
Skånedistriktet den 20 november med 287 anmälda hundar. Hovawart dömdes av
Karl-Erik Johansson. BIR blev Gräfin von Der Rammelburg och BIM blev Thilwhil’s
Fargo. BIS-valp 2:a blev Swedehof’s Grand Am.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
En officiell lydnadstävling i klass 1 till elit genomfördes den 26 juni på Osby BK med
femton deltagare. Domare var Carola Krüger och tävlingsledare Eva Jeansson.
Bästa lydnadshoffe i Osby 2010 blev Korad LP1 TJH, Hässlehoffs FreesiaSamoadotter med Tobias Hedlund som förare.
TRIVSELKOMMITTÉN
Trivselgruppen arrangerade försäljning på Osby utställningen. 2010 års snabbaste
Hoffe korades på Osby-utställningens kväll. Och en gemytlig BBQ-kväll med
hundsnack och gemenskap runt eldstaden fick avrunda kvällen.
Försäljning av Hoffe Södras eget profilsortiment har skett på Hoffelägret och
utställningarna i Osby och Åstorp. På den senare fanns det även försäljning av glögg
och lussebullar.
WEB & TRYCK
Följande trycksaker har tagits fram under året för Hovawartklubbens södra Lo.
- Material till Hovawarttidningen
- Utskick till medlemmarna om Hoffelägret – publicering på hemsidan.
- Utställningskatalog till Osby
- Annonser om Åstorpsuställning till Brukshunden
- Utställningskatalog till Åstorp.

Inför Världsmästerskapet i spår för Hovawart 2010 som gick av stapeln i september
gjordes en hemsida (hoffesodra.se/vm2010) och trycktes ett program. Dessutom
levererades annonser från sponsorer till huvudsidan.
Redaktion
Hovawarttidningen har utkommit med 4 nummer under 2010. I samtliga nummer har
Hoffe Södra haft en egen sida där lokalområdet har informerat om kommande samt
genomförda aktiviteter. Extra utrymme har getts åt Hoffe Södras läger samt åt
Åstorpsutställningen.
För att snabbt och lätt kunna kommunicera med föreningens medlemmar har en
mailinglista satts upp. Den fungerar som ett komplement till tidning och hemsida.
UTMÄRKELSER
Under året har följande ekipage erhållit SEUCH
Lisa Fribing med Hässlehoffs Gaia Gussidotter
Åsa Andersson med Twiwhil´s Dina
Susanne Törncrantz Carlsson med Corallrevets Narya
Vi gratulerar!

Osby 2011-01-29

Torsten Lundström

Inger Olsson

Anette Engdahl

Bo Pettersson

Roland Olsson

Christer Andersson

Klas Widén

Svenska Hovawartklubben Södra Lokalområdet
Verksamhetsplan för 2011
MENTALKOMMITTÉN
Under verksamhetsåret planeras 2-3 MH och 1 MT att avhållas inom södras regi.
29/5
MH
Sydöstra Skånes BK
April-maj
MT
Lomma BK
Hösten
1-2 MH
Osby BK
Hösten
MT
Norra Skåne
LÄGERKOMMITTÉN
1 – 5 juni

Det årliga träningslägret på Halens Fritidsområde i
Olofström, Blekinge som är förlängt med 1 dag. Innehåll:
Spår, Sök, Brukslydnadsträning och Tjänstehund, ”Kul i
skogen/allmänlydnad”, samt vår traditionella lydnadstävling
för alla och Hofferace.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
10 juli
Officiell rasspecial med IHF-status i Osby
19 november
Officiell utställning för samtliga bruksraser i Åstorp, SBK
Skånes Distrikt
TÄVLINGSKOMMITTÉN
8 juli
RM - officiell lydnadstävling i klass 1 till elit på Osby BK.
9 juli
RM - officiella brukstävlingar i lägre-, högre- och elitklass i
spår och sök, med Osby BK som bas.
TRIVSELKOMMITTÉN
Våren
Prova på dag IPO BSP Spår. Ansvarig Bosse Pettersson
Förslag på instruktör Karin Haglund.
Våren
Fortsättningskurs klickerträning. Ansvarig Lotta Nordstedt.
RM+Läger
Hofferace
KÖKSKOMMITTÉN
RM

Ansvarar för inköp & försäljning

WEB & TRYCK
Våren
Våren
Våren
Juli
November
Löpande

Annonser till Hovawarttidningen (Hoffeläger)
Katalog om Hoffelägret.
Framtagning av nya profilprodukter
Utställningskatalog till Osby utställningen
Utställningskatalog till Åstorp respektive annonser
Administration av hemsidan

REDAKTION
Lokalredaktionen planerar att införa eget material i Hovawarttidningens samtliga
nummer.
Mailinglistan kommer även i fortsättningen att användas som ett komplement till
tidning och hemsida.

